Natal, 20 de junho de 2013.

CONVITE Nº 001/2013 - CRA/RN

Prezados senhores,
A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES DO CONSELHO REGIONAL DE
ADMINISTRAÇÃO – CRA/RN em conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, torna público, para conhecimento das empresas interessadas, que está aberta
licitação na modalidade CONVITE, de acordo com as condições consubstanciadas nas
cláusulas inseridas neste Edital e nos seus anexos, no local e horário abaixo citado,
objetivando o fornecimento de serviço abaixo especificado.
A Licitação é do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, e será processada e julgada em
conformidade com a Lei 8.666/93, assim como as condições estabelecidas neste
CONVITE e nos anexos que o integram.
01) PREÂMBULO
01.1) OBJETO DA LICITAÇÃO: A presente licitação tem por objeto a contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de agenciamento de Viagens,
compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens
Aéreas, para atender as necessidades de deslocamento dos Conselheiros, Servidores
e Colaboradores do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Norte –
CRA/RN, conforme ANEXO .

01.2) VIGÊNCIA E PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO:
VIGÊNCIA DO CONTRATO: A presente Contratação terá sua vigência de 365 dias
(ano civil), a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e
sucessivos períodos, a critério da CONTRATANTE, mediante a formalização de Termo
Aditivo, limitado a 60 (sessenta) meses, de acordo com a faculdade contida no art. 57,
inciso II, da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores.
PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO: não superior a 02 (dois) dias, para cada
passagem solicitada.
01.3) ABERTURA DAS PROPOSTAS
Local: Sede do CRA/RN – Rua Coronel Auriz Coelho, 471 - Lagoa Nova - CEP:
59.050-750, Natal/RN.
Dia: 05/07/2013
Horário: 14h 00m.
01.4) MAIORES INFORMAÇÕES E/OU RETIRADA DO EDITAL
Rua Coronel Auriz Coelho, 471, Lagoa Nova, CEP 59.050-750, NATAL/RN, no período
de 12:00 as 17:00hs, ou através do site www.crarn.org.br.
01.5) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Elemento de despesa: 31.33.01 - Passagens Aéreas
01.6) MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO
CONVITE (MENOR PREÇO GLOBAL/TOTAL).

01.6.1) ORÇAMENTO BÁSICO MÁXIMO (ESTIMATIVA DE CUSTO)
O valor previsto em Proposta Orçamentária para o ano de 2013 é de R$ 15.000,00
(quinze mil reais).
01.7) DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO
Anexo I – Especificação do objeto;
Anexo II – Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo de Habilitação;
Anexo III – Declaração de Inexistência de Trabalhador Menor Trabalhando em
Condição Perigosa, Insalubre ou Noturna;
Anexo IV – Minuta do Contrato;
Anexo V – Modelo de Atestado de Capacidade Técnica.
02) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
02.1) NORMAS E CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
a. DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO
2.1 Os anexos pertinentes a esta Licitação estão dispostos no campo “01.7” do
preâmbulo e constituem parte integrante deste Edital.
2.2 O interessado será responsável pela identificação e verificação de todos os
documentos mencionados neste item.
b. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO
2.1 Conhecer todas as condições estipuladas no presente edital e apresentar os
documentos nele exigidos.
2.2 Não poderão participar da licitação empresas que estiverem sob o regime de
falência, concordata, dissolução ou liquidação, ou que tenham sido declaradas

inidôneas ou estejam cumprindo suspensão, nos termos do artigo 87, da Lei nº
8.666/93.
2.3 Não serão admitidas à licitação pessoas físicas.
2.4 Os representantes das licitantes deverão apresentar, separadamente dos
envelopes de habilitação ou propostas, a Procuração/Autorização assinada por
representante legal da entidade (previsto no Contrato Social ou nomeado por
procuração) com poderes expressos para entregar a proposta, transigir, impetrar e
desistir de recursos e praticar os demais atos pertinentes à licitação. A não
apresentação do credenciamento não implicará na desclassificação ou a inabilitação do
licitante, mas o impede de discordar e/ou manifestar contra as decisões tomadas
durante o certame.
2.5 Poderão participar da presente licitação, além das empresas convidadas pelo
Conselho Regional de Administração - CRA, os interessados atuantes no ramo desta
Licitação, que manifestarem seu interesse com antecedência mínima de até 24 (vinte e
quatro) horas da apresentação das propostas.
2.6 Não se admitirá o envio de documentação ou proposta através de fax e/ou e-mail.
3) DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
03.1) Os interessados neste CONVITE, sob pena de inabilitação automática, deverão
apresentar os comprovantes de regularidade dos documentos infra, obedecendo a
ordem e enumerados subsequencialmente:
a) Ato constitutivo, estatuto social ou contrato social em vigor da empresa, devidamente
registrado no Órgão competente, em se tratando de sociedades empresariais, e, no
caso de sociedade por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus
administradores atuais;
b) prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
c) Certidão Negativa de Débitos - CND, fornecida pelo Instituto Nacional de Seguro
Social - INSS, nos termos do art. 195, parágrafo 3º, da Constituição Federal;

d) Certificado de Regularidade do FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, por
força do art. 27, alínea “a” da Lei nº 8.036, de 11.05.90.
e) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante, ou outra equivalente na forma da Lei (Certidão Negativa de Débitos Municipal
e, quando houver, Certidão Quanto à Dívida do Município).
f) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
licitante, ou outra equivalente na forma da Lei (Certidão Negativa de Débitos Estadual
acompanhada da Certidão Quanto à Dívida do Estado).
g) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal do domicílio ou sede do
licitante, ou outra equivalente na forma da Lei (Certidão Negativa de Débitos de
Tributos e Contribuições Federal acompanhada da Certidão Quanto à Dívida da União).
h) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo Distribuidor
da Sede da Licitante;
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, fornecida pela Justiça do Trabalho, nos
termos do art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei
12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal
Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
j) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma
do Art. 32, § 2o, da Lei 8.666/93, conforme modelo do ANEXO II;
k) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s)
com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99), conforme
modelo do ANEXO III.
l) Comprovante de registro junto à EMBRATUR;
m) Declarações expedidas pelas principais empresas concessionárias de transportes
aéreos, a saber: TAM e GOL, sobre o credenciamento da licitante junto às referidas
concessionárias para a expedição de bilhetes aéreos Nacionais; e

n) Atestado(s) de capacidade técnica para desempenho dos serviços objeto desta
licitação, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, conforme
ANEXO V.
03.2) Os documentos exigidos nesta Cláusula deverão ser entregues por qualquer
processo de cópia autenticada em cartório e/ou original dos documentos emitidos pela
internet. A Comissão se reserva ao direito de solicitar aos licitantes os originais dos
documentos ou proceder a diligências via internet.
03.3) Os documentos de habilitação deverão ser entregues em separado da Proposta,
em envelope fechado, contendo as seguintes indicações:
ENVELOPE Nº 01
(identificação da empresa)
CONVITE Nº 001/2013
DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
04) PROPOSTA DE PREÇOS
04.1) A “PROPOSTA DE PREÇOS” será apresentada em invólucro lacrado, devendo
seu conteúdo permanecer em absoluto sigilo até a respectiva abertura, contendo as
seguintes indicações:
ENVELOPE Nº 02
(identificação da empresa)
CONVITE Nº 001/2013
PROPOSTA DE PREÇOS

04.2) Além do disposto no item anterior, as propostas deverão preencher
obrigatoriamente os requisitos abaixo:
a) serem digitadas em, no mínimo, uma (01) via, sem rasuras, emendas ou entrelinhas,
e entregues no local, dia e hora preestabelecido no CONVITE;
b) estarem datadas, assinadas ou rubricadas todas as folhas, devidamente
acompanhadas, quando necessário, da amostragem, catálogo e demais elementos
técnicos pertinentes ao objeto;
c) conterem prazo de validade nunca inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de
entrega da “PROPOSTA DE PREÇO”, de acordo com o parágrafo 3º, art. 64, da Lei nº
8.666/93, contados da data de sua abertura;
d) O licitante deverá apresentar sua proposta, valor único em reais, por Agenciamento
de Viagem (emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional).
e) No julgamento das propostas considerar-se-á o critério do menor preço, apurado
pelo menor valor ofertado pela prestação de serviço referente à Taxa de Agenciamento
de Viagens – RAV.
f) Declaração expressa de que se propõe a executar os serviços no prazo estabelecido
no item “01.2” deste Edital; de que mantém a validade da proposta pelo prazo de 60
(sessenta) dias; e de que se submete integralmente às condições estabelecidas por
este Edital e seus anexos.
g) Declaração de transferência para o CRA/RN de descontos promocionais sobre as
passagens aéreas nacionais.
h) Não serão admitidas propostas alternativas. Quando a proposta for omissa quanto à
responsabilidade do pagamento de frete, transporte, seguro, etc., fica subtendido que o
CRA/RN está isento de qualquer pagamento correspondente, pois serão considerados
como incluídos nos preços;
i) Para auxiliar na análise, avaliação e comparação das propostas, a entidade de
licitação poderá solicitar aos licitantes os esclarecimentos que julgar necessário a
respeito de suas propostas. A solicitação e a resposta deverão ser feitas por escrito
(carta, telegrama ou fax). É vedada a alteração do preço ou da substância da proposta.

j) Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja
em relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a
modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar
evidentes falhas formais, alterações essas que serão avaliadas pela Presidenta da
Comissão de Licitação.
k) A Comissão Especial de Licitação rejeitará as propostas que apresentem preços
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, excessivos ou manifestamente
inexeqüíveis, e que estejam elaboradas em desacordo com as exigências deste Edital,
bem como as que contenham cotação para produtos não previstos ou em desacordo
com o objeto;
l) Entende-se por preço irrisório, simbólico ou inexeqüível aquele que esteja
comprovadamente abaixo do custo real, na conformidade do que estabelece o artigo
48, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores;
m) Entende-se por preço excessivo aquele que esteja comprovadamente superior à
cotação praticada pelo mercado.
05) DO PROCEDIMENTO
05.1) Os envelopes contendo a “DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO” e a
“PROPOSTA DE PREÇOS” serão recebidos de uma só vez, e deverão ser entregues à
Comissão Especial de Licitação no dia, hora e local indicados, devendo os trabalhos
obedecer à seguinte ordem:
05.1.1) Recebimento e conferência da documentação prevista neste Convite;
05.1.2) Abertura dos envelopes para verificação dos documentos de habilitação, os
quais ficarão à disposição das licitantes, para exame e rubrica;
05.1.3) Depois de conferida e apreciada a documentação de habilitação, sempre que
possível, serão anunciadas as licitantes habilitadas e as inabilitadas na licitação;
05.1.4) Caso a Comissão Especial de Licitações julgue necessário, poderá suspender a
reunião, para análise da documentação, diligências ou consultas, lavrando-se ata em

que poderá constar o local, a data e o horário de sua reabertura, para divulgação da
decisão da Comissão Especial de Licitações referente à habilitação.
05.1.5) Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, todos os documentos já
rubricados e o Envelope Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS (o qual deverá ser rubricado
externamente, por todos os participantes e pelos membros da Comissão), ficarão em
poder da Comissão até que seja julgada a habilitação;
05.1.6) Será considerado inabilitado para efeito deste Edital, o licitante que deixar de
apresentar, de acordo com o exigido, qualquer dos documentos de habilitação
solicitados, ou apresentá-los com vícios ou defeitos. Compete exclusivamente à
Comissão Especial de Licitação avaliar o mérito dos documentos e informações
prestadas;
05.1.7) Havendo recurso de qualquer licitante na fase de habilitação, a Comissão
manterá em seu poder o Envelope Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS, até o término do
prazo hábil de recursos;
05.1.8) A Comissão devolverá o Envelope Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS aos
licitantes inabilitados, se não houver recursos ou, se houver, após a sua denegação;
05.1.9) Após a fase de habilitação, não cabe desistência de PROPOSTA, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Especial de
Licitação;
05.1.10) Encerrada a fase de habilitação, a Comissão procederá à abertura do
ENVELOPE

Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS, e promoverá a avaliação técnica de

seu conteúdo, verificando o atendimento ao estabelecido neste Edital;
05.1.11) A Comissão Especial de Licitação rejeitará as propostas que apresentem
preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, excessivos ou manifestamente
inexeqüíveis, e que estejam elaboradas em desacordo com as exigências deste Edital,
bem como as que contenham cotação para produtos não previstos ou em desacordo
com o objeto.

05.1.12) Entende-se por preço irrisório, simbólico ou inexeqüível aquele que esteja
comprovadamente abaixo do custo real, na conformidade do que estabelece o artigo
48, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores;
05.1.13) Entende-se por preço excessivo aquele que esteja comprovadamente superior
à cotação praticada pelo mercado.
05.1.14) Se necessário para análise das PROPOSTAS DE PREÇOS, ou para a
realização de diligências ou consultas, a Comissão poderá suspender a reunião,
lavrando-se ata em que poderá constar o local, a data e o horário de sua reabertura;
05.1.15) Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, todos os documentos já
rubricados e o Envelope Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS (o qual deverá ser rubricado
externamente, por todos os participantes e pelos membros da Comissão), ficarão em
poder da Comissão até que seja julgada a habilitação;
05.1.16) Será considerado inabilitado para efeito deste Edital, o licitante que deixar de
apresentar, de acordo com o exigido, qualquer dos documentos de habilitação
solicitados, ou apresentá-los com vícios ou defeitos. Compete exclusivamente à
Comissão Especial de Licitação avaliar o mérito dos documentos e informações
prestadas;
05.1.17) Verificada absoluta igualdade de condições, caso ocorra empate, proceder-seá à classificação através de sorteio em ato público, nos termos do § 2º, do artigo 45, da
Lei 8666/93;
05.1.18) Será facultada à Comissão Especial de Licitação, ou à autoridade superior, em
qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentação
ou informação que deveria constar originalmente da proposta.
05.1.19) Das reuniões de abertura dos Envelopes de Documentos de Habilitação e da
Proposta de Preços serão lavradas atas, que mencionarão todas as propostas
apresentadas, reclamações feitas ou recursos interpostos por qualquer dos
LICITANTES e demais ocorrências que interessem ao julgamento da licitação. As atas

serão assinadas pelos membros da Comissão e pelos LICITANTES presentes ou por
seus representantes.
06) DA HOMOLOGAÇÃO E OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA
06.1) A decisão da Comissão somente será considerada definitiva após homologação
desta licitação pela Presidente do Conselho Regional de Administração do Rio Grande
do Norte - CRA/RN.
06.2) A empresa adjudicatária fica obrigada a assinar o “Contrato” (anexo ao edital –
ANEXO IV) relativo ao objeto adjudicado, no prazo de cinco dias úteis, a contar da
notificação.
06.3) Como condição para a celebração do Contrato, o licitante vencedor deverá
manter as mesmas condições de habilitação.
06.4) Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato injustificadamente, será
aplicada a seguinte regra: quando o proponente vencedor não apresentar situação
regular, no ato da assinatura do contrato, será convocado outro licitante, observada a
ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
06.5) A adjudicatária se obriga, nos termos deste Edital, a:
a) após a homologação da licitação, assinar o Contrato no prazo de cinco (05) dias,
contados do recebimento da convocação formal;
b) a contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste edital, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima
desse limite ser resultantes de acordo entre as partes;
c) se a licitante vencedora não cumprir o prazo do item “06.5”, “a”, acima transcrito, ou
recusar-se a assinar o Contrato, sem justificativa formalmente aceita pela autoridade
competente do Conselho Regional de Administração – CRA/RN decairá do direito de
fornecer os serviços do objeto adjudicado;

06.6) O CRA/RN se obriga, nos termos previstos neste edital, a:
a) receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e
condições estabelecidas neste edital;
b) emitir as ordens de serviços/fornecimento e realizar o controle efetivo sobre as
mesmas;
c) efetuar o pagamento, após a efetiva e definitiva prestação de serviço e a partir do
recebimento da Fatura/Nota Fiscal.

07) DA EXECUÇÃO DO CONTRATO E FISCALIZAÇÃO:
07.1) O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do contrato;
7.2) A inadimplência do contrato, com referência aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais não transfere ao Conselho Regional de Administração a
responsabilidade do seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato;
08) RECURSOS ADMINISTRATIVOS
08.1) Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece o art.
109, da Lei 8.666/93 e suas alterações.
08.2) Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e
subscrita pelo representante legal da recorrente dirigida à Comissão Especial de
Licitações do Conselho Regional de Administração.
09) DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1) O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital,
sujeita a licitante/contratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei nº
8.666/93, incidentes sobre o valor dos serviços.

9.2) Em se verificando problemas na qualidade ou quantidade do objeto fornecido, a
licitante/contratada fica obrigada a ressarcir eventuais prejuízos causados por essa máqualidade ou má-quantidade, além de ficar obrigada a substituir os bens que
eventualmente apresentarem os referidos vícios;
9.3) Expirando o prazo proposto para o fornecimento dos produtos, sem que a
licitante/contratada o cumpra, iniciar-se-á a aplicação da penalidade de multa,
correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor do
contrato;
9.4) A multa prevista no item acima será cobrada por compensação financeira dos
créditos que o contratado tiver a receber;
9.5) Somente será concedida prorrogação do prazo para o fornecimento do objeto, no
todo ou em parte, caso a empresa efetivamente demonstre e comprove, em pedido
fundamentado, fato superveniente imprevisível ou de difícil previsão, impeditivo da
prestação dos serviços no prazo estipulado na proposta;
9.6) A hipótese de recusa de assinatura do contrato, sem motivo justificado e aceito
pelo CRA/RN, constitui-se em falta grave, impedindo que o infrator de contratar com o
CRA/RN em período não inferior a dois (02) anos, além das sanções previstas no artigo
87, II, III e IV, da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo de:
a) multa de dez por cento (10%) sobre o valor total do contrato;
b) suspensão de, no mínimo 1 (um) ano e, no máximo de 2 (dois) anos, do direito de
licitar/contratar com o CRA/RN; e
c) declaração de inidoneidade.
9.7) Incorrerá também em penalidade o adjudicatório que, sem justo motivo aceito pela
Administração, atrasar a assinatura do contrato;
9.8) A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla

defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o CRA/RN pelo prazo de até cinco
anos, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei;
9.9) A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada
da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.
Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber do CRA/RN, ser-lhe-á concedido
o prazo de cinco (05) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento
da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão
encaminhados para se proceder à cobrança judicial da multa;
9.10) As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos
eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao CRA/RN.
10) DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1) A despesa com a execução do presente contrato correrá à conta dos recursos
específicos: 31.33.01 – Passagens Aéreas.
11) DO PAGAMENTO
11.1) A remuneração total a ser paga à agencia de viagem, será apurada a partir da
soma do valor ofertado pela Taxa de Agenciamento de Viagens (RAV), acrescido do
valor da passagem aérea e taxa de embarque;
11.2) A contratada deverá emitir fatura e/ou nota fiscal, contendo o valor do Serviço de
Agenciamento de viagens (RAV) e o valor da passagem aérea, acrescido da taxa de
embarque;
11.3) Os preços das passagens serão os praticados pelas companhias aéreas á época
da emissão do bilhete, inclusive quanto as tarifas promocionais ou reduzidas,
oferecendo sempre a tarifa de menor preço;
11.4) Não será permitida a incidência de taxas sobre os serviços, objeto deste Edital,
que não tenha sido previstas neste edital ou em contrato;

11.5)

Os pagamentos pela prestação de serviços constantes do objeto serão

efetuados em moeda corrente, após a efetiva e definitiva entrega dos serviços, em
cheque nominal a empresa vencedora, até o 10o (décimo) dia útil, contado a partir do
recebimento da Fatura/Nota Fiscal, devendo a licitante contratada apresentar a
respectiva Nota Fiscal/Fatura, acompanhada da Certidão Negativa de Débito – CND,
emitida pelo INSS, e do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, Certidão
Negativa de Débitos Municipal e Certidão Negativa de Débitos Estadual acompanhada
da Certidão Quanto à Dívida do Estado).
11.6) Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária enquanto pendente
de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a
reajustamento de preços ou a atualização monetária.
12) DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO OBJETO E DO REAJUSTAMENTO DE
PREÇO
12.1) Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para tal não tenha concorrido de
alguma forma a adjudicatária, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor
devido, pela variação acumulada do Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna
(IGP-DI), coluna 2, publicado pela Fundação Getúlio Vargas, ocorrida entre a data final
prevista para o pagamento até a data de sua efetiva realização.
12.2) Somente poderá ocorrer o reajuste de preços de acordo com o índice oficial
estabelecido pelo Governo, após transcorridos doze (12) meses da assinatura do
Contrato mediante Termo Aditivo.
13) DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
13.1) No prazo estipulado na Lei nº 8.666/93, qualquer pessoa poderá solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar este ato convocatório;

14) DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1) A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a
licitação por razões de interesse público derivado, de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e
fundamentado;
14.2) A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato;
14.3) Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato;
14.4) Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua
proposta e o CRA/RN não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório;
14.5) Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação;
14.6) Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será re-designada para dia, hora e
local a ser informado às licitantes;
14.7) Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente normal no CRA/RN;
14.8) O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento do licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas
qualificações e as exatas compreensões da sua proposta;

14.9) Desconsiderar-se-á qualquer oferta ou benefício imprevisto no CONVITE,
inclusive preço ou vantagem baseados nas ofertas dos demais licitantes. Tal oferta
será impugnada automaticamente;
14.10) Desconsiderar-se-á qualquer oferta ou benefício imprevisto no CONVITE,
inclusive preço ou vantagem baseados nas ofertas dos demais licitantes. Tal oferta
será impugnada automaticamente;
14.11) As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança
do futuro contrato;
14.12) Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na
interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito,
ao Presidente da Comissão de Licitação;
14.13) A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação;
14.14) Os casos considerados omissos do presente ato convocatório serão resolvidos
pela Comissão.
14.15) O foro designado para julgamento de quaisquer demandas judiciais resultantes
deste Edital será o de Natal/RN.
Natal/RN, 12 de março de 2012.

Comissão Especial de Licitação do Conselho Regional de Administração

ANEXO I

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
Item Descrição
01

Prestação de serviços de agenciamento de viagem
os serviços de emissão, reserva, marcação,
remarcação, cancelamento e emissão de Passagem
aérea nacional, para os Conselheiros, Servidores e
Colaboradores do CRA/RN.

Valor
de
taxa
de
agenciamento
de
viagem (RAV) em (R$)

(Papel timbrado da entidade declarante)

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE
HABILITAÇÃO, CONFORME ABAIXO:

DECLARO, para os devidos fins e a quem interessar possa, e sob as penas da Lei, a
inexistência de fato superveniente impeditivo à sua participação na licitação, nos
termos do art. 32, § 2o, da Lei 8.666/93.
Sendo a expressão da verdade, firma-se a presente declaração.
Local e data
___________________________________________________
Assinatura do responsável pela declaração

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHADOR MENOR
TRABALHANDO EM CONDIÇÃO PERIGOSA, INSALUBRE OU NOTURNA

DECLARO, para os devidos fins e a quem interessar possa, e sob as penas da Lei,
para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei n.º 8.66693, acrescido pela Lei
n.º

9.854,

de

27

de

outubro

de

1999,

que

a

entidade

.................................................não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva:
( ) emprega menor a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.
( ) não emprega menor a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.
Local e data
________________________________
(Assinatura do Representante Legal)
(OBS.: É necessário assinalar a ressalva acima).

ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO
Contrato n° xxxx/13 – CRA/RN
CONTRATO

DE

PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM
O

CONSELHO

ADMINISTRAÇÃO

REGIONAL
E

A

DE

EMPRESA

_________________________________,
NA FORMA A SEGUIR ESTABELECIDA.

O

CONSELHO

REGIONAL

DE

ADMINISTRAÇÃO,

doravante

denominado CONTRATANTE, Autarquia Federal situada na Rua Auriz Coelho, 471,
Lagoa Nova, Natal/RN, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.193.260/0001-99, neste ato
representado por sua Presidente, KATE CUNHA MACIEL, inscrita no CPF/MF sob o
nº

142.405.644-68,

doravante

e

denominada

a

empresa

__________________________________,

CONTRATADA,

com

sede

_______

(endereço

completo)________, inscrita no CNPJ sob o nº________________ neste ato
representada

pelo

Sr

(a).

_______

representante)________________________

(condição

jurídica

Sr.__________________

do
(nome,

nacionalidade, estado civil, profissão, n° do CPF e CI) _________, firmam o
presente

CONTRATO

DE

PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇOS,

CONFORME

O

ESPECIFICADO NO ANEXO I, DO EDITAL 001/2013, regido pela Lei nº 8.666/93 e
suas alterações, juntamente com a Proposta de Preços apresentada pela
contratada, que passa a fazer parte integrante deste instrumento, independente de
transcrição, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de
emissão, remarcação e cancelamento de passagens Aéreas, para atender as
necessidades de deslocamento dos Conselheiros, Servidore e Colaboradores do
Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Norte – CRA/RN, em
conformidade com os ANEXOS I E V, do Edital da carta convite nº 001/2013 e com a
proposta da CONTRATADA, que são partes integrantes

deste Contrato,

independentemente de transcrição.
PARÁGRAFO ÚNICO
O Objeto será executado conforme as condições estabelecidas na Proposta
apresentada pela CONTRATADA, e nos demais documentos que fazem parte do
Convite nº 001/2013 – CRA/RN.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Visando à execução do Objeto deste Contrato, a CONTRATADA se obriga a:
a) fornecer, no prazo máximo de dois (02) dias após a solicitação, as passagens
aéreas de âmbito nacional, devendo o bilhete ser entregue na sede do CRA/RN,
inclusive fora do horário normal de expediente, quando necessário, bem como emitir
a ordem de passagem aérea (PTA) para ser retirada em qualquer aeroporto do país
servido ela companhia aérea solicitada;
b) a passagem aérea deverá ser a de menor preço, prevalecendo, sempre que
possível, a tarifa promocional em classe econômica e em horário compatível com o
solicitado e/ou com a programação do evento que motivou o deslocamento;

c) na ocorrência do CRA/RN não confirmar a reserva dentro do prazo consignado
para a manutenção do preço informado, a empresa ficará desobrigada de manter o
menor preço, sendo a passagem adquirida pelo valor de mercado na data da efetiva
contratação;
d) fornecer através de fax, telefone, e-mail ou outro meio de comunicação os
horários de vôos, conexões e tarifas;
e) disponibilizar o número telefônico direto de um (01) ou mais funcionários para
atendimento urgente após o expediente comercial, bem como nos finais de semana
e feriados;
f) efetuar o reembolso dos créditos de passagens e/ou trechos não utilizados,
cancelados fora do período de faturamento, através de solicitação formal do
CRA/RN;
g) realizar o desdobramento, cancelamento e substituição de bilhetes aéreos, bem
como emissão de ordem de passagem aérea (PTA) complementar para ser retirado
em qualquer aeroporto do país servido pela companhia solicitada;
h) sempre que solicitado, realizar o check-in do bilhete na companhia aérea
correspondente, previamente à entrega do mesmo no CRA/RN;
i) providenciar o pagamento de taxas e afins junto aos órgãos competentes, às suas
expensas;
j) responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes
do fornecimento e da assistência técnica dos serviços, tais como, salários, seguros
de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-refeição, valestransporte; e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;
k) respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do
CONTRATANTE;
l) arcar com a despesa decorrente de qualquer infração seja qual for, desde que
praticada por seus empregados, no recinto do CONTRATANTE;
m) comunicar à Administração do CONTRATANTE, por escrito, qualquer
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar
necessários;

n) manter durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de Habilitação e qualificação exigidas
para a Contratação, conforme a Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores.
Visando à execução do Objeto deste Contrato, o CONTRATANTE se obriga a:
a) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, após o fornecimento dos bens
e/ou prestação de eventuais serviços;
b) acompanhar a execução e inspecionar os serviços objeto deste contrato, com
amplos poderes para recusá-los ou sustá-los, desde que não estejam de acordo com
as normas nele estabelecidas;
c) notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrência de quaisquer imperfeições
ou irregularidades nos bens objeto do contato, fixando prazo para sua correção e/ou
substituição;
d) designar um (01) ou mais funcionários responsável (eis) para o acompanhamento
dos serviços junto à CONTRATADA, que deverá encaminhar os pedidos dos
serviços e receber os orçamentos para a prévia autorização dos serviços;
e) exercer as prerrogativas do art. 58, incisos, e art. 77, ambos da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
A inadimplência do contrato, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais não transferem ao CONTRATANTE a responsabilidade do seu
pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Um determinado produto/serviço será inteiramente recusado pelo CONTRATANTE,
nas seguintes condições:

a) caso tenha sido entregue com as especificações diferentes das contidas na
Proposta apresentada e demais documentos do processo licitatório nº 001/2013
(Convite);
b) caso apresente defeito ou divergência em qualquer de suas partes ou
componentes.
c) No caso de recusa dos produtos/serviços, a CONTRATADA terá prazo de um (01)
dia útil para providenciar a sua substituição, contado a partir da comunicação escrita
feita pelo CONTRATANTE.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
Fica estabelecido para os serviços objeto deste contrato o valor global estimativo de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser desembolsado conforme necessidade de
utilização.
O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) em moeda corrente, após a efetiva e
definitiva entrega dos produtos/serviços, em cheque, até o 10o (décimo) dia útil,
contado a partir do recebimento da Fatura/Recibo/Nota Fiscal, devendo a licitante
contratada apresentar a respectiva Nota Fiscal/Fatura, acompanhada da Certidão
Negativa de Débito – CND, emitida pelo INSS, e do Certificado de Regularidade do
FGTS – CRF, Certidão Negativa de Débitos Municipal e Certidão Negativa de
Débitos Estadual, acompanhada da Certidão Quanto à Dívida do Estado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a
reajustamento de preços ou a atualização monetária.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os pagamentos poderão ficar retidos até a pronta
regularização dos serviços, nos casos em que os serviços forem prestados em
desacordo com as especificações do Edital, seus anexos e com a respectiva
proposta, ou que apresente vício de qualidade ou de quantidade.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A cada pagamento serão observadas as retenções, de
acordo com a Legislação e Normas vigentes, no âmbito da União, Estado e
Município.
CLÁUSULA QUARTA – PRAZO DE EXECUÇÃO (VIGÊNCIA)
A presente Contratação terá sua vigência de 365 dias (ano civil), a contar da data
de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, a
critério da CONTRATANTE, mediante a formalização de Termo Aditivo, limitado a 60
(sessenta) meses, de acordo com a faculdade contida no art. 57, inciso II, da Lei
8.666/93, e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES
Durante a execução do Contrato, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:
I - advertência;
II - suspensão dos pagamentos e das atividades.
III - Multas:
a) de 2% (dois por cento) do valor do CONTRATO proposto pela CONTRATADA, no
caso de recusa da assinatura do mesmo, no prazo de cinco (5) dias úteis, contados
da data de notificação;
b) de 1% (um por cento) do valor do CONTRATO, por dia de atraso na entrega dos
bens e/ou execução dos serviços até o 30º dia, ou se os mesmos forem entregues
em condições diversas das pactuadas, a não ser por motivos de força maior, desde
que definidos em Lei;

c) de 15% (quinze por cento) sobre o valor do CONTRATO, por atraso superior a 60
(sessenta) dias e nos casos em que a inadimplência ensejar a rescisão do
CONTRATO.
I - Em caso de multas os valores correspondentes serão deduzidos pelo
CONTRATANTE por ocasião do pagamento, momento em que esta comunicará à
CONTRATADA;
II - Não sendo possível o pagamento por meio de desconto, a CONTRATADA ficará
na obrigação de recolher a multa através de depósito bancário em nome da
CONTRATANTE.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Antes da aplicação da suspensão, a CONTRATADA
será advertida, devendo apresentar defesa em 05 (cinco) dias úteis;
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA, durante a execução do Contrato,
advertirá a CONTRATADA, sempre que necessário;
PARÁGRAFO TERCEIRO - As advertências, quando não justificadas ou não aceita
a justificativa pelo Conselho Regional de Administração - CRA/RN, darão ensejo à
aplicação da suspensão dos recursos e atividades;
PARÁGRAFO QUARTO - Se o descumprimento do Contrato gerar conseqüências
graves para o Conselho Regional de Administração - CRA/RN, poderá este, além de
rescindir o Contrato, exigir o ressarcimento dos valores repassados;
PARÁGRAFO

QUINTO: O valor das multas constantes desta cláusula será

descontado do crédito da CONTRATADA perante a CONTRATANTE, ou, na falta
deste, cobrado judicialmente logo que se identifique tal valor.
CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO.

Este Contrato poderá ser rescindido por inadimplemento de quaisquer de suas
Cláusulas ou em virtude de evento que o torne material ou formalmente inexeqüível,
ou, ainda, na verificação das hipóteses previstas nos arts. 78, 79 e 80, da Lei nº
8.666/93, suas alterações e demais dispositivos, no que for aplicável.
O presente contrato poderá ser rescindido, ainda, nas seguintes hipóteses:
a) falência, concordata ou dissolução, amigável ou judicial da contratada;
b) a lentidão do seu cumprimento, levando o CRA/RN a comprovar a impossibilidade
de execução dos serviços no prazo estipulado;
c) atraso injustificado da contratada no início dos serviços;
d) paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação ao contratante;
e) subcontratação, cessão ou transferência, total ou parcial do objeto contratual, sem
a prévia autorização do contratante;
f) ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente justificado, impeditivo do
cumprimento das obrigações assumidas;
g) dissolução da sociedade da contratada ou falecimento do seu titular, no caso de
firma individual;
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua
rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei e neste contrato,
nos termos do art. 77, da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Qualquer das partes, diante da constatação do
inadimplemento contratual, notificará a outra, de imediato, para que sane a
irregularidade.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A não regularização implicará na rescisão de pleno
direito deste instrumento, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial.

PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão do Contrato acarretará à CONTRATADA, além
das penalidades cabíveis, as seguintes conseqüências:
a) responsabilidade civil por eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE;
b) retenção dos créditos existentes até a apuração e o ressarcimento de seu débito
para com o CONTRATANTE.

CLAUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
Não haverá reajustamento com periodicidade inferior a 12 (doze) meses, exceto se
houver expressa autorização do Governo Federal. Após esse prazo, havendo
alteração nos preços das passagens aéreas, poderá ensejar reajustamento anual,
visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, permanecendo o
percentual de descontos declarado na proposta de preços, de acordo com que
estabelece o Edital.
CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A presente despesa correrá à conta dos recursos específicos 31.33.01- Passagens
Aéreas.
CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Este contrato está estritamente vinculado ao edital de licitação e seus anexos
(convite nº 001/2013), ao convite e à proposta da CONTRATADA.
Obriga-se a CONTRATATA a manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, nos termos do art. 55, inciso XIII, da
Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS CASOS OMISSOS
Aplicam-se ao presente contrato as disposições da Lei nº 8.666/93, com alterações
posteriores, e os casos omissos deste instrumento serão resolvidos com base nas
disposições da mesma Lei (nº 8.666/93, e suas alterações), e, supletivamente, pelas
disposições de direito privado aplicáveis à espécie.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO
Fica estabelecido o Foro de Natal/RN, Comarca da Capital do Estado do Rio Grande
do Norte, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas direta ou indiretamente deste
instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente Contrato em 03 (três)
vias de igual teor, para que produza seus efeitos legais.
Natal/RN, .../...../2013.

Adm. Kate Cunha Maciel

CONTRATADA

Presidente – CRA/RN

Representante legal

TESTEMUNHAS:
1ª

2ª

ANEXO V

MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE
(Papel timbrado da empresa ou instituição)
DECLARAMOS, para fins de licitação junto ao Conselho Regional de Administração
– CRA/RN, que a empresa .................................. nos prestou serviços de
fornecimento de passagens aéreas nacionais.
Os serviços foram prestados em nossa empresa, no período de .../../... a .../.../.....
Outrossim, informamos que o serviço prestado pela acima mencionada surtiu os
efeitos por nós esperados (preferencialmente especificar).
Relação dos trabalhos realizados (especificação, com breve relato das etapas do
trabalho e data de conclusão):
Local e data
___________________________________________________
Assinatura do responsável pela declaração

